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Välkommen! 
 

Ett historiskt distansårsmöte 

Årets årsmöte den 9 maj 2020 blir annorlunda pga. dessa 

coronavirustider och sker på distans med hjälp av teknik och med bara 

de viktigaste besluten, för att sedan kompletteras med ett fysiskt extra 

årsmöte i höst 2020 med resten av årsmötespunkterna. Det är första 

gången vi provar distans så du får vara med och uppleva ett historiskt 

ögonblick med DBU! 

Under detta distansårsmöte behandlar vi främst propositionen om DBU 

ska bilda egen organisation med eget organisationsnummer samt 

styrelseval för 2020-2021. Dock skickar vi med alla övriga 

årsmöteshandlingar redan nu, för medlemmarnas kännedom. Dessa 

föreslår vi i styrelsen att vi behandlar först till höstens extra årsmöte, allt 

för att hålla detta ovanliga distansårsmöte så kort och smidigt som 

möjligt, se bilagan Dagordning för mer information.  

Vi hoppas på och tackar för förståelse! 

 

Årsmötets deltagare 

För att distansårsmötet ska flyta på smidigt, så deltar inga andra 

inbjudna gäster från andra organisationer denna gång, bara DBU:s 

anmälda och röstberättigade medlemmar, DBU-styrelsen och 

årsmötesfunktionärer samt tolkar. Se deltagarlista för alla namn längre 

ned här i brevet. Gästerna är istället välkomna till vår fysiska helg i höst. 

 

Det tekniska 

Vi i styrelsen jobbar på att det ska vara full tillgänglighet och delaktighet 

för alla årsmötesdeltagare på distans, oavsett syn- eller hörselgrad. Det 

är många tekniska detaljer som ska klaffa, så mer detaljerad information 

om det tekniska kommer ut separat och senare.  

Men redan nu kan vi berätta att upplägget blir att de som bor i samma 

stad, kommer att samlas i en lokal som vi har ordnat och deltar via 
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videolänk, där både bild och ljud finns. De enstaka som är ensamma i sin 

egen stad, kommer att delta hemifrån eller den plats de väljer. 

Vi ordnar centraltolkar på distans så att all information och 

kommunikation alltid framförs på visuellt teckenspråk och tal. Behöver 

man egna tolkar fysiskt hos sig, så beställer man det på egen hand via 

sin tolkcentral. Tider finns i programmet här längre nedan.  

VIKTIGT – beställ egna tolkar så snart som möjligt, om du vet att du 

behöver det! Kontakta oss dbu@dbu.nu vid osäkerhet eller om du 

behöver lokalens adress, så hjälper vi dig.  

 

Lunch 

Du som deltar på distansårsmötet får ersättning för din lunch. Du köper 

lunch inkl. alkoholfri dryck på egen hand för max 150 kr och skickar 

originalkvittot till oss för att få åter pengarna. Kontakta dbu@dbu.nu för 

postadress och praktiska detaljer.  

 

Årsmöteshandlingarna på papper 

Vi kommer inte att posta årsmöteshandlingarna på papper till deltagarna, 

utan man kan till exempel skriva ut på egen hand hemma eller läsa på 

mobil, surfplatta eller dator.  

Om du vill ha hjälp med att få postat till dig, antingen på svartskrift eller 

punktskrift, så meddela oss senast 26 april via dbu@dbu.nu så ordnar vi 

det.  

 

 

Övriga frågor 

Har du funderingar över årsmöteshandlingarna eller det praktiska kring 

dagen, tveka inte att kontakta oss på dbu@dbu.nu.  

 

Varmt välkommen till DBU:s distansårsmöte 9 maj 2020 och vi ses, hörs 

och känns genom skärmen!  

/DBU-styrelsen  

mailto:dbu@dbu.nu
mailto:dbu@dbu.nu
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Program 

 

Lördag 9 maj  

09.00 Alla kommer till respektive lokal i respektive stad och 

förbereder sig för att ansluta sig till årsmötet digitalt.  

09.30 Vi testar att alla är anslutna och att allt fungerar. 

10.00 Närvarolista och praktisk information  

10.10  Distansårsmötet börjar 

12.00  Lunchpaus 

13.00  Distansårsmötet fortsätter 

15.00 Paus 

15.30  Distansårsmötet fortsätter 

17.00  Distansårsmötet avslutas och vi möts igen i höst! 

 

 

Deltagarlista  
 

Stockholm 

Linus Ekfält  Röstberättigad medlem 

Barsam Zakeri  Röstberättigad medlem 

Albin Henricsson  Röstberättigad medlem  

Sofia Nilsson  DBU-styrelsen 

Gulistan Karro   DBU:s verksamhetsutvecklare  

 

Linköping   
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Melodi Ghalaei  Röstberättigad medlem 

Sophie Toomväli-Petersson DBU-styrelsen, ordförande 

Angelica Grann  Förslag till årsmötessekreterare 

 

Leksand 

Ehsan Salem  Röstberättigad medlem 

Anne-Maj Magnström Förslag till årsmötesordförande 

 

Örebro 

Anana Hamati  Röstberättigad medlem 

Malin Lindén  Röstberättigad medlem 

Joel Ferm   Röstberättigad medlem  

Helena Christoffersson Röstberättigad medlem/förtroendevald 

revisor 

Frida Bertzell-Ejneby  DBU-styrelsen 

 

Övriga, andra städer 

Teresia Lindberg  Röstberättigad medlem 

Aron Sortelius Röstberättigad medlem/valberedningen 

Karoline Degerfeldt  DBU-styrelsen 

 

Samt tolkar.   


